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Mål för delprojekten

• Kvalitetssäkrade valideringsmodeller som kan tillämpas inom tre olika branscher är 

framtagna/identifierade

• Det finns förutsättningar för att fler individer kan valideras

• Individer, utbildare och arbetsgivare har fått ökad information och kunskap om validering

Delprojektets intention har varit att kartlägga i vilken omfattning utbildarna

följer de nationella riktlinjerna för validering som tagits fram av Vård- och

omsorgscollege nationellt. Utöver detta öka informationen och kunskapen

om validering för att därigenom skapa möjligheter för att fler individer kan

valideras.



Utvecklingsområden att kvalitetssäkra 

➢ Översiktlig  kartläggning

➢ Praktisk validering

➢ Prövning/betyg



Översiktlig kartläggning 

✓ Vi ska följa nationella riktlinjer för validering inom 

Vård- och omsorgscollege

✓ Kartläggningen ska inte begränsas till enbart tidigare 

dokumenterad kunskap

✓ SYV är viktiga för en kvalitetssäkrad process främst i 

”frisökvalidering”

✓ Utveckla/använda metodmaterial som finns på 

Skolverket

✓ Kvalité gynnas av en gemensam regional ingång



Praktisk validering

✓ Gemensam uppfattning att följa 

riktlinjerna

✓ Saknas utbildade 

valideringshandledare 

✓ Saknas förteckning över 

utbildade 

valideringshandledare  

✓ Saknas kunskap om vad som 
ska valideras praktiskt och 
hur den ska gå till 

✓ Tydliggör uppdraget för 
yrkeslärarna

✓Utred möjligheten att skapa 
valideringsarbetsplatser



✓ Vi ska följa riktlinjerna för validering 

✓ All validering leder till prövning mot 

gymnasiekursernas mål, centrala innehåll 

och kunskapskrav

✓ Ska vara en kvalitetssäkrad process där 

lagrummet för betygssättning genom 

prövning följs

Prövning



Processen i samverkan med 

Vård- och omsorgscollege Örebro län 

Kartläggning

utifrån VO-college 
nationella riktlinjer

Följer vi riktlinjerna i 
länet?

Regional workshop

med lärare, SYV och 
skolledare på 

Komvux, 
arbetsgivare och 

fackliga 
representanter 

Hur vill vi ha det i 
länet?

Dialogmöte

med arbetsgivare, 
Kommunal och 

Arbetsförmedlingen 

Vart ska vi göra lika 
och vart kan vi göra 

olika?  

Dialogmöten

med vård- och 
omsorgslärare, SYV 
och skolledare i varje 

lokalt college 

Vart ska vi göra lika 
och vart kan vi göra 

olika? 

Regional 
planeringsdag

med regional och 
lokala styrgrupper

Hur ska vi arbeta 
vidare?



• Praktisk validering - valideringsarbetsplatser

Fortsatt arbete - 2021



• Vi följer inte riktlinjerna men alla 

förmedlade att detta var målet 

• Att öka kunskapen om validering

• Skapa möjligheter för att kunna 

validera fler individer 

Delprojektets måluppfyllelse



Kontaktuppgifter

Elisabeth Östlund – Delprojektledare 

Effektivare validering vård och omsorg

elisabeth.ostlund@orebro.se

019-21 48 88

Sara Norén – Processledare 

Vård- och omsorgscollege Örebro län

sara.noren@regionorebrolan.se

019-602 73 61
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